
GE.18-17023(A) 



 األطراف مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع
 ابريسيف اتفاق 

 اجلزء الثالث من الدورة األوىل
 2018كانون األول/ديسمرب   14-2كاتوفيتسه، 

 )أ( من جدول األعمال2البند 
 املسائل التنظيمية

 إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال وشروحه  
 مذكرة من األمينة التنفيذية  

 جدول األعمال -أولا  
 افتتاح الدورة. -1
 املسائل التنظيمية: -2

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(
 تطبيق النظام الداخلي ملؤمتر األطراف؛ )ب(
 انتخاب أعضاء إضافيني يف املكتب؛ )ج(
 تنظيم األعمال؛ )د(
 حالة التصديق على اتفاق ابريس؛ )ه(
 املوافقة على التقرير املتعلق بواثئق التفويض. )و(

 .(1)املسائل املتعلقة بتنفيذ اتفاق ابريس -3
 ع املستوى.اجلزء الرفي -4
 مسائل أخرى. -5
 اختتام الدورة: -6

 اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريس؛ )أ(
 إغالق الدورة. )ب(

__________ 

 أدانه. 8انظر احلاشية  (1)

 FCCC/PA/CMA/2018/1 األمم املتحدة 

 
التفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير املناخ

Distr.: General 

12 October 2018 

Arabic 

Original: English 



FCCC/PA/CMA/2018/1 

GE.18-17023 2 

 التنظيم املقرتَح ألعمال الدورة: عرض عام -اثنياا  
 سيناريو بدء العمل يف مجيع اهليئات -1 

والعشددرين ملددؤمتر األطددراف اجللسددة العامددة األوة مددن الدددورة الرابعددة يعقددد رئدديس الدددورة ال ال ددة  -1
، ويقدحح انتخداب رئديس الددورة الرابعدة (2)2018كانون األول/ديسدمرب   2والعشرين ملؤمتر األطراف يف 

والعشرين للمؤمتر، الذي يتوة أيضدا  رسةدة الددورة الرابعدة عشدرة ملدؤمتر األطدراف العامدل بوصدفه اجتمداع 
ف يف بروتوكدددول كيوتدددو )مؤمتر/اجتمددداع أطدددراف كيوتدددو( ورسةدددة اجلدددزء ال الددد  مدددن الددددورة األوة األطدددرا

ملدددؤمتر األطدددراف العامدددل بوصدددفه اجتمددداع األطدددراف يف اتفددداق ابريدددس )مؤمتر/اجتمددداع أطدددراف ابريدددس(. 
يف  قدد ،  ددايتندداول مددؤمتر األطددراف البنددود التنظيميددة والبنددود املوضددوعية املدرجددة يف جدددول أعمالدده املؤ  مث

ذلك إحالة بعض بنود جدول أعماله إة اهليئات الفرعية، حسب االقتضداء. وبعدد ذلدك تعرفدع اجللسدة 
العامددددة االفتتاحيددددة األوة ملددددؤمتر األطددددراف. مث تععقددددد اجللسددددة العامددددة األوة مددددن الدددددورة الرابعددددة عشددددرة 

ية املدرجدددة يف جددددول أعمالدددده ملؤمتر/اجتمددداع أطدددراف كيوتدددو لبحددد  البندددود التنظيميددددة والبندددود املوضدددوع
املؤق . وبعد ذلك تعرفع اجللسة العامة االفتتاحية األوة ملؤمتر/اجتمداع أطدراف كيوتدو. مث تععقدد اجللسدة 
العامدددة األوة لل دددزء ال الددد  مدددن الددددورة األوة ملؤمتر/اجتمددداع أطدددراف ابريدددس لتنددداول البندددود التنظيميدددة 

ك تعرفددع اجللسددة. وينظددر مؤمتر/اجتمدداع أطددراف ابريددس يف املدرجددة يف جدددول أعمالدده املؤقدد . وبعددد ذلدد
 نتائج برانمج عمل اتفاق ابريس خالل األةبوع ال اين من املؤمتر.

ورعتبدددد  مواعيددددد الدددددورات التاليددددة للُيئددددات الفرعيددددة لتععقددددد ابلتددددزامن مددددع الدددددورة الرابعددددة  -2
اف كيوتددو واجلددزء ال الدد  مدددن والعشددرين ملددؤمتر األطددراف والدددورة الرابعددة عشددرة ملؤمتر/اجتمدداع أطددر 

 الدورة األوة ملؤمتر/اجتماع أطراف ابريس:
الدددددددورة التاةددددددعة واألربعددددددون للُيئددددددة الفرعيددددددة للمشددددددورة العلميددددددة والتكنولوجيددددددة  )أ( 

 املشورة(؛ )هيئة
 الدورة التاةعة واألربعون للُيئة الفرعية للتنفيذ )هيئة التنفيذ(؛ )ب( 
وة للفريددق العامددل املخصدد  املعدداب ابتفدداق ابريددس اجلددزء السددابع مددن الدددورة األ )ج( 

 )فريق اتفاق ابريس(.
كدانون األول/ديسددمرب،   3وتععقدد جلسدة عامدة مشدحكة بدني اهليئددات السد  يدوم اال ندني،  -3

أدانه(،  30إة  24بعددددد انتُدددداء الشددددطر األول مددددن اجلددددزء الرفيددددع املسددددتوى )انظددددر الفقددددرات مددددن 
ت األطددراف واملنظمددات املشدداركة بصددفة مراقوددب. ويعتدددوخى أن لالةددتماع إة بيدداانت مددن  موعددا

 تكون هذه البياانت موجزة.
لضددمان احددحام اارةددات  (3)وخددالل املددؤمتر، تعددنظام جلسددات وفقددا  لتوصدديات هيئددة التنفيددذ -4

 العمل الواضحة والفعالة اليت اتفق  عليُا مجيع األطراف.
أ نائدددده  بددددادح االنفتددددداح  سددددابقة للمددددؤمتر ويفويعسحشددددد يف تنظدددديم األعمددددال يف الفددددحة ال -5

والشدددفافية والشدددمول. و قيقدددا  هلدددذه البايدددة، يسدددتمر بدددذل اجلُدددود، علدددى غدددرار املدددؤمترات األخددد ة، 
لتطبيددق هددذه املبددادح مددن خددالل االةددتعانة ابجللسددات العامددة غدد  الرويددة، و  دة إ حددة الواثئددق 

__________ 

أيلول/ةددبتمرب يف ابنكددوق، اقددحاح الددرئيس املعددني للدددورة الرابعددة والعشددرين  5أيددد املكتددب، يف جلسددته املعقددودة يف  (2)
 كانون األول/ديسمرب.  2ملؤمتر األطراف أن تنطلق الدورة يف موعد مبكر، أي يوم األحد 

(3) FCCC/SBI/2014/8 221-218، الفقرات. 
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املناةدددب، وبددد  معلومدددات اجللسدددات عدددرب دائدددرة إلكحونيدددا ، وانعدددالن عدددن اجللسدددات يف الوقددد  
تلفزيونيددة مبلقددة، ومددن خددالل املوقددع الشددبكي لالتفاقيددة انطاريددة، وعددرب تطبيددق االتفاقيددة انطاريددة 

Negotiator.وغ  ذلك من الوةائط الرقمية ووةائط التواصل االجتماعي ، 
 إن تصبح متاحة. وتعقدم معلومات إضافية عن بدء العمل ما -6

 جلزء الرفيع املستوىا -2 
، وجددددده رئددددديس مجُوريدددددة بولنددددددا دعدددددوة إة ر ةددددداء الددددددول 2018آذار/مدددددار   22يف  -7

كدانون   3واحلكومات حلضور االفتتاح الروي للدورة الرابعدة والعشدرين ملدؤمتر األطدراف يدوم اال ندني 
كدددن األول/ديسدددمرب. ويشدددكل هدددذا االفتتددداح الشدددطر األول مدددن اجلدددزء الرفيدددع املسدددتوى، حيددد  م

لر ةاء الدول واحلكومات اندالء ببياانت. ويعستأنف اجلزء الرفيع املستوى خالل األةبوع ال داين 
كددانون   3تقددم بيداانت وطنيدة يدوم اال ندني،  مدن املدؤمتر لالةدتماع إة بيداانت مدن األطدراف الدديت م

 أدانه(. 30إة  24األول/ديسمرب )انظر الفقرات من 
 إن تصبح متاحة. ة عن تنظيم اجلزء الرفيع املستوى ماوتعقدام معلومات إضافي -8

 شروح جدول األعمال -اثلثاا  
 افتتاح الدورة -1 

يفتددتح اجلدددزءا ال الددد  مددن الددددورة األوة ملؤمتر/اجتمددداع أطدددراف ابريددس رئددديس الددددورة الرابعدددة  -9
كورتيكدا،  يد مايكدلوالعشرين ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة عشرة ملؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو، السد

و ير البيئة يف بولندا، الذي ةيتوة أيضا  رسةة اجلزء ال ال  من الددورة األوة ملؤمتر/اجتمداع أطدراف 
ابريس. والتزاما   بدأ التناوب بني اجملموعات انقليمية، يعنتخب رئديس الددورة الرابعدة والعشدرين ملدؤمتر 

 األطراف من دول أورواب الشرقية.

 التنظيمية املسائل -2 

 إقرار جدول األعمال )أ( 
أقددددرا مؤمتر/اجتمدددداع أطددددراف ابريددددس جدددددول أعمددددال دورتدددده األوة يف جلسددددته ا امسددددة  -10

 .(4)2016تشرين ال اين/نوفمرب  16املعقودة يف 
FCCC/PA/CMA/2018/1 جدول األعمال وشروحه. مذكرة من األمينة التنفيذية 

 األطرافتطبيق النظام الداخلي ملؤمتر  )ب( 
، 1 م أت/2مددن اتفدداق ابريددس، واملقددرر  16مددن املددادة  5عمددال  ابلفقددرة  معلومددات أةاةددية: -11

يلدزم تعديلده  وجدب االتفداق، ابةدت ناء  ، بعد تعديل مدا(5)يعطبق مشروع النظام الداخلي ملؤمتر األطراف
 .قد يقرره مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس خالف ذلك بتوافق اآلراء ما

__________ 

(4) FCCC/PA/CMA/2016/3 4، الفقرة. 
(5) FCCC/CP/1996/2. 
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 انتخاب أعضاء إضافيني يف املكتب )ج( 
إذا كدددان أي عضدددو مدددن أعضددداء املكتدددب م دددل دولدددة غددد  طدددرف يف  معلومدددات أةاةدددية: -12

اتفاق ابريس، يلزم إجراء مشداورات لتحديدد مرشدح م دل طرفدا  يف اتفداق ابريدس ليحدل  دل ذلدك 
 من اتفاق ابريس. 16من املادة  3العضو، وفقا  للفقرة 

والتفك  جد   يف  18-م أ/23و 7-م أ/36إة الرجوع إة املقررين واألطراف مدعوة  -13
 اتفاق ابريس. ترشيح نساء لشبل املناصب االنتخابية يف أي هيئة منشأة  وجب االتفاقية أو

يعدددعى مؤمتر/اجتمدداع أطددراف ابريددس، حسددب االقتضدداء، إة انتخدداب أعضدداء  انجددراء: -14
رين ملدددؤمتر األطدددراف، والددددورة الرابعدددة عشدددرة ملؤمتر/اجتمددداع إضدددافيني ملكتدددب الددددورة الرابعدددة والعشددد

أطددراف كيوتددو، واجلدددزء ال الدد  مددن الددددورة األوة ملؤمتر/اجتمدداع أطددراف ابريدددس، ليحلددوا  دددل أي 
 .(6)أعضاء م لون دوال  ليس  أطرافا  يف اتفاق ابريس

 تنظيم األعمال )د( 
االتفدداق علددى تنظدديم أعمددال الدددورة،  يدددعى مؤمتر/اجتمدداع أطددراف ابريددس إة انجددراء: -15
 أعاله(. 8-1يف ذلك اجلدول الزماب املقحح لل لسات )انظر الفقرات   ا

ويعدددعى مؤمتر/اجتمدداع أطددراف ابريددس، مسحشدددا   بددادح االنفتدداح والشددفافية والشددمول،  -16
ورة األوة إة تنظددديم عملددده علدددى هدددو يكفدددل لددده تنددداول الدددوال ت املتعلقدددة ابجلدددزء ال الددد  مدددن الدددد

 يكفي من املرونة لالةت ابة للظروف املتب ة والتطورات اجلديدة يف املفاوضات.  ا
FCCC/PA/CMA/2018/1 جدول األعمال وشروحه. مذكرة من األمينة التنفيذية 
FCCC/CP/2018/1 جدول األعمال املؤق  وشروحه. مذكرة من األمينة التنفيذية 
FCCC/KP/CMP/2018/1  األعمال املؤق  وشروحه. مذكرة من األمينة التنفيذيةجدول 
FCCC/SBSTA/2018/7 جدول األعمال املؤق  وشروحه. مذكرة من األمينة التنفيذية 
FCCC/SBI/2018/12 جدول األعمال املؤق  وشروحه. مذكرة من األمينة التنفيذية 
FCCC/APA/2018/5  التنفيذيةجدول األعمال وشروحه. مذكرة من األمينة 

 حالة التصديق على اتفاق ابريس )ه( 
القبددددول  تععددددراى علددددى األطددددراف مسددددت دات صددددكوق التصددددديق أو معلومددددات أةاةددددية: -17
 يتعلق ابتفاق ابريس. املوافقة اليت تلقاها الوديع فيما أو

ر ددا يددودمت مؤمتر/اجتمدداع أطددراف ابريددس أن ابدديط علمددا  ابملعلومددات املقدمددة مددن  انجددراء: -18
ألماندددة ويددددعو األطدددراف يف االتفاقيدددة إة تسدددريع إيدددداع صدددكوق تصدددديقُا علدددى اتفددداق ابريدددس، ا
 .انضمامُا إليه موافقتُا عليه، أو قبوهلا به، أو أو

__________ 

إة ذلدددك، يعددددعى مؤمتر/اجتمددداع أطدددراف ابريدددس إة انتخددداب أعضددداء الل ندددة التنفيذيدددة آلليدددة وارةدددو ابنضدددافة  (6)
 الدولية املعنية اب سائر واألضرار املرتبطة بتأ  ات تب  املناخ.
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 املوافقة على التقرير املتعلق بواثئق التفويض )و( 
، ينظر املكتدب يف واثئدق التفدويض املقدمدة مدن أطدراف اتفداق ابريدس معلومات أةاةية: -19

 .(7)ويعقدم تقريره عن واثئق التفويض إة مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس للموافقة عليه
يعددددعى مؤمتر/اجتمددداع أطدددراف ابريدددس إة املوافقدددة علدددى التقريدددر املتعلدددق بواثئدددق  انجدددراء: -20

تفدددويض ا لدددي األطدددراف الدددذين ابضدددرون اجلدددزء ال الددد  مدددن دورة املدددؤمتر األوة. و دددو  للمم لدددني 
 املشاركة يف أعمال الدورة بصفة مؤقتة يف انتظار هذا انجراء.

 (8)املسائل املتعلقة بتنفيذ اتفاق ابريس -3 
دعا مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس يف دورته األوة مؤمتر األطراف إة  معلومات أةاةية: -21

مواصلة إشرافه على تنفيذ برانمج العمل يف إطار اتفاق ابريس وفقا  للحتيبات املنصوص عليُا يف 
ال الد   ، وإة تسريع وت ة العمل وإحالة نتائ ه، على أقصى تقددير، إة اجلدزء21-م أ/1املقرر 

 .(9)من الدورة األوة ملؤمتر/اجتماع أطراف ابريس
وعقدددددد مؤمتر/اجتمددددداع أطدددددراف ابريدددددس، أ نددددداء اجلدددددزء ال ددددداين مدددددن دورتددددده األوة، ومدددددؤمتر  -22

األطراف، أ ناء دورته ال ال دة والعشدرين، جلسدة مشدحكة الةدتعراى التقددم اتدر  يف تنفيدذ بدرانمج 
دد(10)العمددل يف إطددار اتفدداق ابريددس د مددؤمتر األطددراف يف دورتدده ال ال ددة والعشددرين عزمدده ال ابدد  . وأكمت

علددددى انشددددراف علددددى إكمددددال بددددرانمج عمددددل اتفدددداق ابريددددس والتع يددددل بدددده  لددددول دورتدددده الرابعددددة 
والعشددرين، وعلدددى إحالدددة النتدددائج إة مؤمتر/اجتمددداع أطددراف ابريدددس كدددي ينظدددر فيُدددا ويعتمددددها يف 

 .(11)اجلزء ال ال  من دورته األوة
يعدعى مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس إة    واعتماد نتائج العمل املضطلع بده  راء:انج -23

 يف إطار برانمج عمل اتفاق ابريس.

__________ 

وللحصول علدى مزيدد مدن املعلومدات عدن تقددم واثئدق التفدويض، انظدر جددول األعمدال  .1-م أ ت/2انظر املقرر  (7)
 املؤ ق  وشروحه ا اص ابلدورة الرابعة والعشرين ملؤمتر األطراف )FCCC/CP/2018/1(، الفقر ن 27 و28.

يتندداول هددذا البنددد مددن جدددول األعمددال الطرائددق وانجددراءات واملبددادح التوجيُيددة الدديت يعتوقددع أن ينظددر فيُددا مؤمتر/اجتمدداع  (8)
وفقدددا  للدددوال ت الدددواردة يف اتفددداق ابريدددس، فضدددال  عدددن مشددداريع أطدددراف ابريدددس يف دورتددده األوة ويتخدددذ مقدددررات بشدددأ ا 

املقددررات الدديت توصددي ئددا اهليئددات الفرعيددة عددن طريددق مددؤمتر األطددراف إة مؤمتر/اجتمدداع أطددراف ابريددس يف دورتدده األوة 
ق ابريددددس مددددن اتفددددا 4،  ددددا يف ذلددددك املددددادة 21-م أ/1للنظددددر فيُددددا واعتمادهددددا وفقددددا  لددددربانمج العمددددل الددددوارد يف املقددددرر 

 7؛ واملدددددددادة 21-م أ/1مدددددددن املقدددددددرر  40-36والفقدددددددرات  6؛ واملدددددددادة 21-م أ /1مدددددددن املقدددددددرر  35-22 والفقدددددددرات
 9؛ واملددددادة 21-م أ/1مددددن املقددددرر  51-47والفقددددرات  8؛ واملددددادة 21-م أ/1مددددن املقددددرر  45و 42و 41 والفقددددرات
 11؛ واملدددداد ن 21-م أ/1ن املقددددرر مدددد 70-66والفقددددرات  10؛ واملددددادة 21-م أ/1مددددن املقددددرر  64-52والفقددددرات 

 14 ؛ واملددادة21-م أ/1مددن املقددرر  98-84والفقددرات  13؛ واملددادة 21-م أ/1مددن املقددرر  83-81والفقددرات  12و
. ومكددددن 21-م أ/1مددددن املقددددرر  103و 102والفقددددر ن  15؛ واملددددادة 21-م أ/1مددددن املقددددرر  101-99والفقددددرات 

ريس، حسبما يقرره، يف إطار هدذا البندد مدن جددول األعمدال أي مسدألة أخدرى أيضا  أن يتناول مؤمتر/اجتماع أطراف اب
 .تتعلق بتنفيذ اتفاق ابريس. ويرد مزيد من التفاصيل عن هذه الوال ت يف شروح جدول األعمال يف الفصل ال ال 

 .5، الفقرة 1-م أت/1املقرر  (9)
(10) FCCC/PA/CMA/2017/2 9، الفقرة. 
 .2الفقرة ، 23-م أ/1املقرر  (11)
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FCCC/SBSTA/2018/4  تقريددر اهليئددة الفرعيددة للمشددورة العلميددة والتكنولوجيددة عددن اجلددزء األول
 30مددددن دورلددددا ال امندددددة واألربعددددني، املعقددددود يف بدددددون يف الفددددحة مدددددن 

 2018أ ر/مايو  10أبريل إة نيسان/
FCCC/SBSTA/2018/6   تقريددر اهليئددة الفرعيددة للمشددورة العلميددة والتكنولوجيددة عددن اجلددزء ال دداين

إة  4من دورلا ال امنة واألربعني، املعقدود يف ابنكدوق يف الفدحة مدن 
 2018أيلول/ةبتمرب  9

FCCC/SBI/2018/9 

Add.1و 
اجلدددددزء األول مدددددن دورلدددددا ال امندددددة تقريدددددر اهليئدددددة الفرعيدددددة للتنفيدددددذ عدددددن 

 10نيسدددان/أبريل إة  30واألربعددني، املعقدددود يف بدددون يف الفدددحة مدددن 
 2018أ ر/مايو 

FCCC/SBI/2018/11   تقريددددر اهليئددددة الفرعيددددة للتنفيددددذ عددددن اجلددددزء ال دددداين مددددن دورلددددا ال امنددددة
أيلول/ةددبتمرب  9إة  4واألربعددني، املعقددود يف ابنكددوق يف الفددحة مددن 

2018 
FCCC/APA/2018/2  تقريددددر الفريددددق العامددددل املخصدددد  املعدددداب ابتفدددداق ابريددددس عددددن اجلددددزء

 30ا ددددددامس مدددددددن دورتدددددده األوة، املعقدددددددود يف بددددددون يف الفدددددددحة مدددددددن 
 2018أ ر/مايو  10نيسان/أبريل إة 

FCCC/APA/2018/4  تقريددددر الفريددددق العامددددل املخصدددد  املعدددداب ابتفدددداق ابريددددس عددددن اجلددددزء
إة  4األوة، املعقدود يف ابنكدوق، يف الفدحة مدن الساد  مدن دورتده 

 2017أيلول/ةبتمرب  9

 اجلزء الرفيع املستوى -4 
كددانون األول/ديسددمرب، عنددد االةددتماع إة   3يعفتددتح اجلددزء الرفيددع املسددتوى يددوم اال نددني،  -24

ف بيدددداانت يدددددا ئددددا ر ةدددداء الدددددول واحلكومددددات يف اجللسددددة العامددددة املشددددحكة بددددني مددددؤمتر األطددددرا
 ومؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو ومؤمتر/اجتماع أطراف ابريس.

وتكدددون هنددداق قائمدددة واحددددة للمتكلمدددني يف اجلدددزء الرفيدددع املسدددتوى. و خدددذ كدددل طدددرف،  -25
اتفددداق ابريدددس، الكلمدددة مدددرة واحددددة  بروتوكدددول كيوتدددو ويف يف ذلدددك األطدددراف يف االتفاقيدددة ويف  دددا

تت داو   دالد دقدائق، عمدال   مدة البيداانت  دب أال فقط. ور ا تود األطراف أن  يط علما  أبن
بتوجيددده هيئدددة التنفيدددذ الدددذي ابددد  األطدددراف ور ةددداء اجللسدددات علدددى اختتدددام املدددؤمترات يف الوقددد  

 خدذ أعضددا ها  . وتشد اع األطدراف بقدوة علدى اندالء ببيداانت ابةدم  موعدات، ال(12)املناةدب
. ويعطبادق  ديددد الوقد  تطبيقدا  صدارما . وتبعددا  اآلخدرون الكلمدة، ويتداح هلدذه البيدداانت وقد  إضدايف

 ملمارةة األمم املتحدة، توضع آلية لتنبيه املتكلمني عند جتاو  احلد الزماب.

 بياانت األطراف خالل الشطر األول من اجلزء الرفيع املستوى  
إدالء كددددانون األول/ديسددددمرب، موعددددد   3يعفتددددتح التسدددد يل يف قائمددددة املتكلمددددني ليددددوم اال نددددني  -26

الطدددرف، يف منتصدددف تشدددرين األول/أكتدددوبر،  ر ةددداء الددددول واحلكومدددات ببيددداانت ابةدددم اجملموعدددة أو
 . وقد أعرةل  اةتمارة إة األطراف هلذا البرى.2018تشرين ال اين/نوفمرب  16ويبلق يوم اجلمعة 

__________ 

(12) FCCC/SBI/2014/8 218، الفقرة. 
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 بياانت األطراف خالل اجلزء الرفيع املستوى املستأنف  
ملسددتوى خددالل األةددبوع ال دداين لالةددتماع إة بيدداانت اجملموعددات يعسددتأنف اجلددزء الرفيددع ا -27
 كانون األول/ديسمرب.  3حكومالا يوم  يتكلم ر ةاء دوهلا أو األطراف اليت م أو

ويعفتدددتح التسددد يل يف قائمدددة املتكلمدددني يف اجلدددزء الرفيدددع املسدددتوى املسدددتأنف يف منتصدددف  -28
. وقدد أعرةدل  اةدتمارة 2018ين ال داين/نوفمرب تشدر  16تشرين األول/أكتوبر ويعبلدق يدوم اجلمعدة 

 إة األطراف هلذا البرى.
وتعنشدددددر النصدددددوص الكاملدددددة للبيددددداانت الرويدددددة يف املوقدددددع الشدددددبكي لالتفاقيدددددة انطاريدددددة،  -29
ددم يف نسددخة ورقيددة. ولكددي يتسددا نشددر البيدداانت يف املوقددع الشددبكي لالتفاقيددة انطاريددة،  ولددن تععما

يعرجددى مددن األطددراف الدديت تعدددا ببيدداانت أ ندداء اجلددزء الرفيددع املسددتوى أن ترةددل مسددبقا  نسددخة مددن 
 .external-relations@unfccc.intإة العنوان التاا:  البيان

 بياانت املنظمات املشاركة بصفة مراقب  
يعدددعى ا لددو املنظمددات احلكوميددة الدوليددة واملنظمددات غدد  احلكوميددة إة اندالء ببيدداانت  -30

سددتوى يف األةددبوع ال دداين، عقددب االنتُدداء مددن بيدداانت اجملموعددات عنددد اةددتئناف اجلددزء الرفيددع امل
أعداله(.  25األطراف. ويعطباق الوق  اتدد يف دقيقتني لكل بيان تطبيقا  صارما  )انظر الفقدرة  أو

يعمادم يف نسدخة  ويعنشر الن  الكامل للبياانت الروية يف املوقع الشدبكي لالتفاقيدة انطاريدة، ولدن
 أعاله(. 29قرة ورقية )انظر الف

 مسائل أخرى -5 
تعتنددددداول يف إطدددددار هدددددذا البندددددد مدددددن جددددددول األعمدددددال أي مسدددددائل أخدددددرى تععدددددرى علدددددى  -31

 مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس.

 اختتام الدورة -6 

 تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريساعتماد  )أ( 
ع تقريددر عددن أعمددال الدددورة كددي ينظددر فيدده مؤمتر/اجتمدداع يدععادددمت مشددرو  معلومددات أةاةددية: -32

 أطراف ابريس ويعتمده يف  اية الدورة.
يعدددعى مؤمتر/اجتمدداع أطددراف ابريددس إة  دد  واعتمدداد مشددروع التقريددر وانذن  انجددراء: -33

 .للمقرر ابةتكمال التقرير بعد الدورة    توجيه الرئيس و ساعدة من األمانة

 ةالدور  إغالق )ب( 
 يععلن الرئيس إغالق الدورة. -34
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